
č. lekce téma/slovní zásoba jazyková struktura písničky  
a říkanky 

výslovnost jazykové dovednosti další dovednosti 

Welcome Opakování slovní zásoby  
a struktur z 1. dílu 

     

1 
Let´s play! 

Činnosti (slovesa) – skip, 

run, play football, fly 

opakování – slovesa z 1. 

dílu 

I can …   Zopakování 
výslovnosti 
hlásek 

Porozumění, mluvení   

2 
Can you do it 

too? 

Další slovesa (jump, clap, 
read) 

 Can you …? –  Yes/No.  I can clap and I can 
sing (s TPR 
aktivitou) 

 Porozumění, mluvení Rozvoj kinestetické 
inteligence 

3 
Lucy can’t 

dance. 

 I can’t …, procvičení   
Can you …?  + odpovědi  
Yes, I can. /No, I can’t.   

   Porozumění, mluvení, 
psaní jména do tabulky 

Práce s tabulkou 

4 
Can you help 

me? 

Prvky CLIL – komunikace a 
pravidla chování  
opakování 

 Procvičení Can you …    Porozumění, mluvení Prosociální chování, 
sebehodnocení 

5 
A big red apple 

Ovoce, right/wrong 

Opakování – Barvy, čísla  

 

Opakování z 1. dílu: My 
favourite (fruit) is …, vazba in + 
místo, This is, It’s 

  Slovní přízvuk 
(banana) 

Porozumění, mluvení Třídění – rozpoznání 
adekvátnosti 

6 
Smoothie 

Ovoce, juice I like …, We like … Smoothie (s TPR 
aktivitou) 

Opakování 
výslovnosti 
[ð] 

Porozumění, mluvení Rozvoj kinestetické 
inteligence; dokreslování – 
logické řady 

7 
Vegetables are 

funny. 

Zelenina  

My / your  

Funny / boring 

Procvičení I like …, nácvik 
slovních spojení 

  Porozumění, mluvení Spojení detailu  
a celku 

8 
Special food 

Jídla Procvičení I like …    Porozumění, mluvení, 
„čtení“ (poznávání) 
nápisu u známého 
obrázku 

  

9 
Breakfast 

Snídaně Procvičení I like …    Porozumění, mluvení  Třídění  

10 
Tea time 

Jídla a nápoje   Tea and coffee 
(s TPR aktivitou) 

 Porozumění, mluvení Chronologické řazení 



11 
I love ice cream. 

Jídla  I love …; I don’t like … 
Procvičení I like 

   Výslovnost 
[v]  
 a [w] 

Porozumění, mluvení  

12  
Vegetatrians 

English is Easy 1 

Jídla; opakování  story:  Vegetarians  Porozumění, mluvení, 
čtení, dramatizace 

sebehodnocení 

13 
Ben is fourteen. 

Čísla 11–20, cousin 

Opakování z 1. dílu 

(rodina) 

 Opakování z 1. ročníku – I’ve 
got …. He’s … 

   Opakování 
výslovnosti 
[θ]   

Porozumění, mluvení, 
čtení a psaní 

 Práce s tabulkou, rozlišení 
příbuzenských vztahů 

14 
Tim is slim. 

Popis postavy 

Opakování z 1. dílu (barvy 

duhy) 

Opakování otázky – Is she/he … 
- Yes, he is. / No, he isn’t.  

Tim is slim  Porozumění, mluvení   

15 
Molly’s got big 

eyes. 

Části těla 

Opakování z 1. dílu (big, 
small) 

He’s got…, She’s got …, It’s got 
… 
Opakování z 1. ročníku – I´ve 
got… 

   Porozumění, mluvení, 
dopisování písmene a 
čtení s pomocí obrázku 

Rozpoznání věci podle 
znaků 

16 
Calculations 

Prvky CLIL: Sčítání  
a odčítání do 20 

Plus, minus    Porozumění, mluvení, 
psaní písmen 

 Doplnění posloupnosti 
čísel 

17 
He’s got a big 

head. 

Části těla 

snowman 

Procvičení He’s got …,  
She’s got …, This is … 

   Porozumění, mluvení   

18 
I haven’t got 

any legs. 

Opakování z 1. dílu (hand, 
finger) 

I haven’t  got any … 
Množné číslo některých podst. 
jmen 
Opakování z 1. dílu – I’ve got …. 

Helping the 
snowman 
(s TPR aktivitou) 

 Porozumění, mluvení Tolerance odlišnosti, 
pomoc ostatním 

19 
Happy monsters 

Části těla (monsters) 

Happy, scary,  

Opakování – boring, funny 

Procvičení have got / has got     Porozumění, mluvení Zaměření na detail 

20 
A yummy snack 
English is Easy 2 

Pozorování zvířat; 
opakování 

  Story:  A yummy 
snack  

Artikulační 
cvičení 

Porozumění, mluvení, 
čtení, dramatizace 

  

21 
The alphabet 

Abeceda  

zvířata  

  ABC   Porozumění, mluvení Doplnění písmen do 
abecedy, výslovnost 
písmen v abecedě 
(příprava na spelling) 



22 
Pets 

Domácí zvířátka  

chair, bed 

 

his / her My friend Claire  porozumění, mluvení, 
dramatizace 

 Spojení detailu a celku 

23 
It’s got wings. 

Zvířata, části těla zvířat It hasn’t got … 
Opakování It’s got … 

  Zopakování 
výslovnosti 
[æ] 
 a výslovnost  

Porozumění, mluvení, 
dopisování písmene  
a čtení s pomocí obrázku 

 

24 A male or a 
female? 

Prvky CLIL: samci a samice 

Opakování z 1. dílu (big, 

small) 

Procvičení is, has got     Porozumění, mluvení   

25 
At the farm 

Zvířata (farma), mláďata 

Be careful! 

Opakování – čísla 11-20 

Množné číslo podst. jmen     Porozumění, mluvení, 
dopisování písmene a 
čtení s pomocí obrázku 

  

26 
In the safari 

ZOO 

Zvířata (zoo) 

Opakování – slovesa 

Opakování –  can, can’t  Safari song (s TPR 
aktivitou) 

 Porozumění, mluvení, 
čtení, přepis slov 

 

27 
Welcome to the 

circus 

Opakování zvířat (cirkus)    Opakování 
výslovnosti 
[ɜ:] 

Porozumění, mluvení Chronologické řazení; 
třídění 

28 
The best pet 

English is Easy 4 

Welcome!   Story:  The best 
pet  

  Porozumění, mluvení, 
čtení, psaní, dramatizace 

 Sebehodnocení 

29 
Father 

Christmas 

Prvky CLIL: Vánoce  

Opakování 

 Father Christmas   Porozumění, mluvení, 
opisování jmen 

 

30 
Easter bunny 

Velikonoce 

lamb, hop 

opakování (zvířata a 
mláďata, jaro) 

Happy Easter! 
 

Easter Bunny   Porozumění, mluvení, 
opsání nápisu 

  

31 
Mother’s Day 

Prvky CLIL: Mother´s day 

Opakování - jídlo 

Happy Mother´s Day!  
Opakování  

Happy Mother’s 
Day! 

  Porozumění, mluvení, 
opisování slov 

Prosociální chování 

32 
Father’s Day 

Prvky CLIL: Father´s day 
Opakování (barvy) 

Happy Father´s Day! Happy Father’s 
Day! 

  Porozumění, mluvení, 
čtení 

Prosociální chování 

32 
Father’s Day 

Prvky CLIL: Father´s day 
Opakování (barvy) 

Happy Father´s Day! Happy Father’s 
Day! 

  Porozumění, mluvení, 
čtení 

Prosociální chování 

 


